
תוכנית הכשרה בתכנון ועיצוב פנים
Design 4 Demand - Privet spaces

ראש המחלקה : אלחנן מנדל

הקדמה

Design-דרישהפיעלעיצוב for Demand
מקצועי - זמן הוא כסף. אילוצים כמו החזר משכנתא החזרהשוק כיום דורש פתרונות מהירים איכותיים, טיפול וניהול

מתוך הבנהמדויקת בזיהוי הדרישות, יצירת התוכן והוצאה לפועל.הלוואה/השקעה והצורך להתנהל באופן כלכלי, דורשים גישה
תוכן חדש״ - שעיקרה הכנסתפליפעסקית ושמים דגש על תכנים כגון ״לדרישה זו אנו ממקדים את הלימודים סביב תפיסה מכוונת

.למרחב בזמן קצר והשקעה נמוכה

ביותריש לעשות זאת חכם וחסכוני במטרה להוסיף את הערך הגבוהבין אם משפצים דירה ישנה או משנים יעוד לחלל מסוים,
להשקעה.

מילכלוכמובןוהבניה,העיצובבתחוםנגיעהעםועובדיםמנהלים,ומשקיעים,ליזמיםמיועדיםD4Dבגישתהפניםעיצובלימודי
של עיצוב פנים וסטיילינג לשוק הפרטישבכוונתו לרכוש את הידע ולעסוק בפועל בניהול ותכנון

סגל המרצים

בעל ניסיון רב בתחום הבינלאומי. בחמש עשרה השנים האחרונותבראש התכנית עומד אלחנן מנדל. יוצר ומעצב מולטי-דיסציפלינרי
באופן פעילהתוכנית הם אנשי מקצוע ומרצים בעלי ניסיון העוסקיםניהל, עיצב ותיכנן עשרות פרויקטים באירופה ואסיה. מנחי

התכנון בארץ ובעולם.המעודכנים ביותר בתהליכימהמנחיםבתחום. חשוב לנו שתלמדו

לימודי ליבה

/ מערכות וטכנולוגיות/ תכנון מטבחים וחללים רטובים / הום סטיילינג וצבעסטודיו תכנון ועיצוב מגורים / תוכנות שירטוט אדריכלי
הדמיות דו ותלת ממדיות / סיורים מקצועיים.המבנה / התנהלות מול לקוח / שיווק עצמי ופרזנטציה /

מטרות ההכשרה

הפניםהיכרות ותרגול תוכנות שרטוט והדמיה הנדרשות לעבודת מעצב.1
היכרות עם טרנדים וסגנונות בעולם העיצוב.2



היכרות ותרגול עם עקרונות תכנון ועיצוב פנים.3
סימולציה בעבודת מעצב ופרזנטציה מול לקוח.4
התנסות בתכנון חללים פרטיים חללים רטובים ומטבחים.5
הכנה ליציאה לשוק עבודה.6
הכנת פרוייקטים לתיק עבודות.7

מתכונת הלימודים
.17:30-08:00השעותבין,ג'בימילשבועאחתמפגש

מועד פתיחה
2021אוקטובר

מיקום ההכשרה
אביב-יפותל,6אילתאבני,מכון

הערות

פתיחת כל תכנית מותנית במספר הנרשמים.•
על ידי מכון אבני.דמי ההרשמה אינם מוחזרים, אלא במקרה של אי פתיחת התכנית•
דעתו, שינויים בתכניות הלימוד, היקף שעות הלימוד, סגלמכון אבני שומר לעצמו את הזכות לערוך מעת לעת, לפי שיקול•

של המכון כהתחייבות כלשהי מצדו.המרצים, וכד', ולא יראו בכל מידע המפורט בדפי המידע

עלות הקורס
.200₪בסךרישוםדמי+23,500₪

זכאות לתעודה

בוגר מכון אבני בעיצוב פנים.בסיום התוכנית תוענק תעודת
כמפורט:התעודות תוענקנה למסיימים העומדים בכל דרישות התוכנית

מהמפגשים.80%לפחותשלנוכחות.1
עמידה בתקנון הלימודים..2



תכנית הקורס

שעותפירוטנושא

עיצוב גרפי
מבוא לעיצוב גרפי מקונספט לוויזואל שימוש בתוכנות:
השראה,פוטושופ/אילוסטריטור לבניית מצגות, לוח חומרים, לוח

.הכנת חומר גרפי, עריכת  תמונה ועוד
35

רישום והמחשה

קורס זה מתמקד ביסודות הרישום כשפה ויזואלית.
כמוטכניקות שונות המאמנות את היד  הרושמת והעין המתבוננת.
שלכן, סטודנטים יפתחו כלים בחשיבה ביקורתית ויכולות ניתוח

שפה ויזואלית, ויחשפו לאמנים, מעצבים וזרמים שונים באמנות
ועיצוב לאורך ההיסטוריה

35

35הכרת יסודות ועקרונות העיצוב והמעבר מדו ממד לתלת ממד.יסודות העיצוב

שרטוט אדריכלי
-אוטוקאד

הבנת השפה הדו ממדית של התכנון.
הכרת הכלים לעבודה וכללי שרטוט בתכנית (חתכים/מבטים

בעזרת/היטלים/ ועוד) סימונים מוסכמים, שיטות עבודה, תכנון
.שרטוט

35

היכרותממוקד בהלבשת הבית. במסגרתו נלמדות טכניקות עיצוב ממוקדות,הום סטיילינג
עם גוונים, חומרי גלם, לוחות צבעים, תאורה וכיו"ב.

16

פרוייקט:1סטודיו
מ״ר80עדדירה

"פליפ" / שינוי ייעוד / הום סטיילינג / שיפוץ קוסמטי.
פרוגרמה,הגדרות הצרכים של אדם מרחב וסביבה על ידי בניית ״בריף״,

ויצירת קונספט וקונטקסט אופטימלי.
מהיר בהשקעההכנסת תוכן על ידי מניפולציה של אלמנטים בחלל, שיפוץ

נמוכה למיקסום רווח בנכס מניב.

56

מטבחים
של הלקוחהמטבח דורש עבודה של תחקיר ותאום ציפיות להבין את הצרכים

כדי שעבודת העיצוב תהייה יותר מדויקת ומוצלחת.
חלק זה בקורסענף המטבחים תופס תאוצה בארץ ומגייס לשורותיו מעצבים,

מיועד לסטודנטים הרוצים לשלב עבודה מעשית תוך כדי הלימודים.

35

כלי מחשוב למעצב-
סקאצ׳אפ

תוכנת הדמיה תלת ממדית - עקרונות ופקודות הפעלה.
בניה מהירה של מודלים תלת ממדים והדמיה

35

מערכות וטכנולוגיות
הבנת מערכות הבנין וטכנולוגיות בניה. קונסטרוקציה, קירות,

מיזוג,הנמכות תקרה, ועבודות גבס. מערכות חשמל, אינסטלציה,
בית חכם, מערכות אוטונומיות ועוד.

30

פרוייקט:2סטודיו
מגורים משפחתי

יצירת רצף רעיוני וסגנוני בחללים משולבים ושיח בין אובייקטים.
שילוב צרכים שונים וריבוי תסריטי התנהלות חיים.

56



ניתוח תוכניות, שינויים מבניים ומערכות בניין .פרוגרמה מורכבת
.ניהול פרוייקט

כלי מיחשוב למעצב-
בלנדר

תוכנת קוד פתוח לגרפיקה תלת מימדית הדמיות ,אפקטים ויזואלים
, עריכת וידאו ועוד.

42

,התמודדות עם תכנון בחירה והתאמה של חומרי גלם וטכנולוגיותתכנון ריהוט ותאורה
והמשתנים בתכנון מוצר בודד ליצור סידרתי.

30

מיתוג בידול נראות / תקשורת, פרסום, תמכור, בניית מצגות,שיווק עצמי
נוכחות ברשת, הצגה בפני קהל, הדמיית עבודה מול לקוח.

20

שעות460סה"כ:

א במסלול התמחות מקצועית בעיצוב הפנים.*התכנית השנתית בלימודי תכנון ועיצוב פנים מהווה שלב


